Radiologie & Nucleaire
geneeskunde

Röntgenonderzoek van de plasbuis
Retrograde urethrografie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Het röntgenonderzoek van de plasbuis (retrograde urethrografie) wordt
gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde (route 70)
locatie Sneek. Bij dit onderzoek wordt de plasbuis zichtbaar gemaakt met
röntgenstralen en een contrastmiddel.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Voor het onderzoek

Er is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Nadat u zich gemeld hebt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt
opgeroepen door de laborant die het onderzoek samen met de radioloog
doet. Tijdens het onderzoek mag u alleen een hemd of T-shirt aan. U ligt op
uw rug op een onderzoektafel en de radioloog schuift een slangetje een klein
stukje in uw plasbuis. Aan het uiteinde van het slangetje zit een ballonnetje
dat wordt opgeblazen. Dit kan een drukkend en soms pijnlijk gevoel geven.
Door het slangetje wordt een contrastmiddel gespoten. Er worden foto’s
van alle kanten van uw plasbuis gemaakt. Daarna wordt het slangetje uit uw
plasbuis gehaald.

Na het onderzoek

De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de arts
die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw arts heeft u vóór het onderzoek
doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.
Als er na het onderzoek een allergische reactie komt, zoals jeuk of
roodheid van de huid kunt u, zo nodig, bellen met uw huisarts of, buiten de
praktijktijden, met de Dokterswacht.

Schadelijkheid

Waarschijnlijk hebt u wel eens gehoord dat röntgenstralen schadelijk kunnen
zijn, daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt. Het gebruikte
contrastmiddel heeft nauwelijks bijwerkingen en u plast het gewoon weer uit.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van
uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw
onderzoek iets anders verloopt.
Als u vragen hebt of verhinderd bent, kunt u op werkdagen van 8:00 tot 16:30
uur bellen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.
Telefoonnummer: (0515) 48 85 20.
Meer algemene informatie vindt u in de folder “Uw rechten en plichten als
patiënt”.
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